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Achilles César C. Barroso Silva, Carlos 
Alberto Sirydakis, Dogeval Augusto 
Sachett, Fabiano Dadam Nau, Inácio 
Erdtmann, José Zomer Sobrinho, 
Lauro José Cardoso, Valêncio Ferreira 
da Silva Neto.

Amigos filiados,
 
É com muita satisfação que apresentamos a todos o relatório de ações da Diretoria 
Executiva no primeiro semestre de 2019. Apesar de recém empossada, a nova direto-
ria tem enfrentado com determinação os grandes desafios que estão sendo apresen-
tados, sejam eles em âmbito estadual ou federal.
Merece destaque a Campanha de Valorização do Fisco, com a temática “O Auditor Fis-
cal faz a Roda da Economia de Santa Catarina girar”, desenvolvida para demonstrar-
mos à sociedade o quão essencial é o trabalho realizado pela nossa carreira, respon-
sável por arrecadar os tributos que posteriormente serão destinados à prestação de 
serviços públicos ao cidadãos de Santa Catarina.
Outros pontos a serem destacados são o intenso trabalho de mobilização parlamentar 
em torno de assuntos da categoria e o início de uma nova etapa de ações visando à 

capacitação e formação de lideranças na carreira, seja para o exercício de funções no 
Sindifisco ou de planejamento e gestão na administração pública direta ou indireta.
Manter o quadro funcional motivado e bem preparado tecnicamente para que Santa 
Catarina continue na vanguarda. Esse é o nosso grande desafio!

____________________________
José Antônio Farenzena

DA DIREÇÃO
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CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO
DO FISCO

Em janeiro o SINDIFISCO iniciou a campanha de “VALORIZAÇÃO 
DO FISCO”, com o objetivo de destacar o trabalho do Auditor 
Fiscal catarinense, conscientizando a sociedade sobre a impor-
tância do seu papel para a manutenção do Estado e a seriedade 
e eficiência do trabalho que os auditores fiscais estaduais reali-
zam, atuando constantemente na luta contra a sonegação fis-
cal e possibilitando que o tributo pago pelo consumidor che-
gue aos cofres do Estado, permitindo que políticas públicas 

possam ser oferecidas à sociedade catarinense.
Para alcançar a população, o Sindifisco veiculou mensagens 
nas rádios locais e jornais estaduais, utilizando-se também 
das ferramentas que as redes sociais possibilitam para a di-
vulgação de vídeos e peças publicitárias.
O objetivo com esta campanha é mostrar a busca pela jus-
tiça fiscal e a importância do Auditor Fiscal da Receita Es-
tadual, reforçando o compromisso com a Sociedade e com 

Santa Catarina.
Todo material da campanha foi reunido 
em uma nova revista, que também está 
disponível no site do Sindifisco. Confira!  

JANEIRO
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SINDIFISCO RECEBE APROVADOS 
DO ÚLTIMO CONCURSO

O Presidente do Sindifisco Fabiano Dadam Nau e o Di-
retor de Comunicação José Farenzena, receberam co-
missão formada por representantes dos aprovados e do 
cadastro de reserva do concurso para Auditor Fiscal, re-
alizado em novembro de 2018.
A reunião foi pautada com assuntos de interesse dos 
aprovados que aguardam a nomeação para os cargos 
vagos. Durante os meses que seguiram, o Sindifisco 
manteve contato com membros da comissão e está 
trabalhando ativamente para a chamada deste novo 
quadro de servidores que comporá o quadro da Secre-
taria da Fazenda. 
“O ingresso destes novos auditores Fiscais é um desejo 
antigo da categoria e chega em boa hora tendo em vis-
ta o grande número de Auditores que se aposentaram 
nos últimos anos e os que irão se aposentar logo à 
frente. São pessoas que passaram por processo seletivo 
bastante difícil e tenho certeza que agregarão muita 
inteligência ao corpo fiscal”, disse Fabiano Dadam.

FEVEREIRO ENTIDADES SE REUNEM PARA 
DEBATER PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR

A Fundação de Previdência Complementar do Estado de Santa Ca-
tarina (SCPREV) é a entidade de previdência complementar que admi-
nistra o plano de benefícios de previdência dos servidores públicos do 
Estado de Santa Catarina. O objetivo é o de complementar o benefício a 
ser pago pelo Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do 
Estado de Santa Catarina (RPPS/SC), administrado pelo IPREV. A dife-
rença em relação às previdências complementares oferecidas pelos 
bancos é que o Estado contribui junto com o servidor para a formação 
de sua poupança individual, observadas as regras estabelecidas no Re-
gulamento do Plano.

Desde sua fundação, o Sindifisco vem acompanhando os trabalhos 
realizados e esteve em constante contato com os diretores da SCPREV a 
fim de garantir que seus filiados tenham as melhores oportunidades 
em relação a contratação do plano. 

No início de fevereiro, juntamente com outras entidades do Estado, 
o Diretor do Sindifisco Thiago Chaves se reuniu com o Diretor-Presiden-
te do SCPREV Célio Peres, que esclareceu dúvidas com relação aos be-
nefícios oferecidos pelo Plano. 
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DIRETORIA VISITA 
PARLAMENTARES NA ALESC
Desde o início do ano, o Sindifisco vem trabalhando ativamente no pro-
jeto de aproximação institucional do Sindifisco com o parlamento cata-
rinense. O presidente do Sindifisco Fabiano Dadam, acompanhado da 
diretoria, realizou visita a diversos gabinetes na Assembleia Legislativa.
A rodada de visitas à Alesc aconteceu com o propósito de estabelecer 
contatos com os parlamentares estaduais e estreitar as relações dos au-
ditores fiscais com o parlamento, disponibilizando o conhecimento téc-
nico do Fisco Catarinense, que é referência no Brasil, no auxílio a proje-
tos de interesse do Estado de Santa Catarina, ao mesmo tempo, solici-
tou apoio às causas que envolvem os pleitos pertinentes aos Auditores 
Fiscais e à Fazenda Estadual.

Acima e a esquerda, Presidente da ALESC, Deputado Julio Garcia. Deputado Maurício Eskudlark

Deputado Laércio Schuster Deputado Coronel Mocellin

Deputado Fernando KrellingDeputado Sargento Lima
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MARÇO
CONSELHO DE 
REPRESENTANTES
SE REUNE EM FLORIANÓPOLIS

No dia 13 de março, a Diretoria Executiva do Sindifisco recebeu o Con-
selho de Representantes da entidade para tratar de assuntos de interes-
se da categoria.
Durante a reunião, foram apresentados detalhes da “Campanha de Valo-
rização do Fisco” e sua divulgação nas principais mídias do Estado. En-
tre os temas tratados na reunião também estava a questão remunerató-
ria da classe, dos benefícios fiscais, a eleição e posse da nova diretoria, 
e as articulações com outras entidades.
O resultado da reunião foi levado aos filiados das regionais por cada re-
presentante.

CURSO ECONOMIA PARA DIRIGENTES
SINDICAIS E SINDICALIZADOS
Nos dias 04 e 05 de abril, o Sindifisco realizou o cur-
so “Economia para Dirigentes Sindicais e Sindicali-
zados” ministrado pelo Professor Sérgio Eduardo Ar-
bulu Mendonça. Graduado em Ciências Econômicas 
na FEA-USP e com pós-graduação em Economia no 
Instituto de Pesquisas Econômicas – USP, o minis-
trante é professor de Economia e Gestão das Rela-
ções de Trabalho e por mais de 20 anos exerceu as 
funções de diretor-técnico e analista no Departa-
mento Intersindical de Estatística e Estudos Socioe-
conômicos – Dieese.
A atividade de capacitação para os Auditores Fiscais 
foi realizada em cooperação com a escola DIEESE, e 
abordou temas e conceitos básicos sobre micro e 
m a c r o e c o n o -
mia, economia 
Internac ional, 
crescimento e 
desenvolvimen-
to econômico.

A abordagem dos temas é feita a partir de um olhar 
interdisciplinar, utilizando, principalmente, os refe-
renciais teóricos da Sociologia, da Economia, do Di-
reito, da Ciência Política e da História.
O curso, realizado na AFFESC - Associação dos Fun-
cionários Fiscais do Estado de Santa Catarina, contou 
com a visita do Diretor de Administração Tributária 
da Secretaria da Fazenda de Santa Catarina Rogério 
Mello, que prestigiou o curso e agradeceu ao Sindi-
fisco pela longa parceria na formação e capacitação 
dos Auditores Fiscais, afirmando a importância de 
atividades como essa para o aperfeiçoamento dos 
servidores. 

ABRIL
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APURAÇÃO: ELEIÇÃO DIRETORIA 
EXECUTIVA DO SINDIFISCO

No dia 05 de abril aconteceu a apuração dos votos da Eleição da Diretoria Executiva pa-
ra o triênio 2019 / 2022. Dos 553 filiados aptos a votar, houve 340 votos, um percentu-
al de 61,5% de votantes. A chapa “Diálogo e Avanço” liderada pelo auditor fiscal José 
Antônio Farenzena, recebeu 299 (duzentos e noventa e nove) votos sim, um percentual 
de 88% de aprovação. 
O SINDIFISCO agradece a comissão eleitoral composta pelos Senhores Edson Fernandes 
Santos, Timolau Adada, Ari José Dell Antonia e José Lamir dos Santos, que trabalharam 
de forma eficaz durante todo o processo eleitoral.
Farenzena sucede Fabiano Dadam, cujo quinto mandato se encerrou em 30 de abril. 
Eleito com 88% de aprovação, ficará no cargo até 2022.
Farenzena é auditor desde 2010, é formado em Comércio exterior e pós graduado em 
direito público. Iniciou sua carreira como professor de língua inglesa, foi servidor do 
Ministério da Saúde no Rio Grande do Sul e atuou também no setor privado, em com-
panhia aérea alemã. Desde 2018, é coordenador do Grupo ITCMD no estado. 

IV ENCONTRO DE COMUNICAÇÃO 
DO FISCO ESTADUAL E 
DISTRITAL 
No dia 22 de abril, a Fenafisco – Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, realizou o IV 
Encontro de Comunicação do Fisco Estadual e Distrital, realizado na cidade de Brasília/DF.
O Encontro foi destinado aos assessores e diretores de comunicação/imprensa das entidades 
filiadas à entidade e formulado com o objetivo de ser um espaço de compartilhamento de ex-
periências, reflexão e aprendizado de novas ideias para formulação de um Fisco ainda mais 
ético e cidadão.
O diretor de Relações Parlamentares e Institucionais Thiago Chaves, foi o representante o Sin-
difisco/SC no evento. Thiago assume a Diretoria de Comunicação da próxima gestão, que inicia 
no dia 1º de maio. Na oportunidade o Diretor compartilhou o case do Sindifisco com os parti-
cipantes, contando um pouco das estratégias utilizadas na comunicação com a sociedade ca-
tarinense e os desafios enfrentados pela entidade.
O encontro encerrou com a construção de um plano de ação conjunto, que formará um proto-
colo de compromissos a ser assumido pelas entidades.
* Com informações Fenafisco.
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O Sindifisco realizou no dia 26 de maio, em sua 
sede, o Curso Análise Política: Cenários Pós Crise, 
ministrado pelo Professor Rodrigo Prisco Paraíso.
O curso foi destinado aos filiados da entidade e 
teve como objetivo apresentar e analisar o im-
pacto desencadeado pela crise econômica de 
2008 na ordem política internacional e subse-
quentemente nos cenários políticos domésticos.
Dividido em duas partes, o curso iniciou reali-
zando a análise no cenário “pós segunda guerra 
mundial” e a criação de órgãos multilaterais co-
mo espaço para resolução de discussões e con-
flitos políticos e econômicos. Falou sobre a ten-
são gerada pela guerra fria, no aspecto da se-
gurança internacional e o posterior surgimento 
do neoliberalismo como maneira de se buscar 
o equilibro e alinhamento  econômico global.
A segunda parte focou no início do século XXI, 
com o impacto sofrido pelo discurso da globa-
lização com a guerra ao terror, os avanços tec-
nológicos e a crise econômica internacional, 
que geraram um novo debate sobre nacionalis-
mo e populismo, alterando assim o comporta-
mento político e eleitoral contemporâneo.
O Curso teve carga de 8 horas/aula. 

CURSO ANÁLISE POLÍTICA: 
CENÁRIOS PÓS CRISE

ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA
A Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 30 de abril de 2019, 
aprovou por unanimidade a Prestação de Contas relativa ao exercício 
de 2018 do Sindifisco/SC.
A Contadora do Sindifisco, Sra. Raquel de Cássia Souza Souto fez uma 
apresentação ampla dos resultados financeiros em 31.12.2018, desta-
cando o ingresso dos recursos da Contribuição Sindical e sugeriu a edi-
ção de um laudo para reduzir o percentual de depreciação dos bens 
imóveis de 4% para 2%.  O Presidente da Comissão Fiscal Celso Pazi-
nato, apresentou o relatório do Conselho Fiscal e parabenizou a Direto-
ria do Sindifisco pelo trabalho realizado, informando do seu bom rela-
cionamento com os dirigentes, que as dúvidas e sugestões sempre fo-
ram atendidas e que mais controles foram implementados ao longo 
dos anos. Informou que as contas do Exercício 2018 estão claras e 
mais uma vez parabenizou que a decisão de aquisição da nova sede do 
Sindifisco foi acertada. 
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FABIANO DADAM ENCERRA SEU MANDATO 
COMO PRESIDENTE DO SINDIFISCO

O dia 30 de abril de 2019 foi um dia muito especial para Fabiano 
Dadam Nau, em que encerrou um ciclo iniciado há exatos 11 
anos e meio. Mesmo morando em Blumenau, foram raras as se-
manas em que não passou ao menos dois dias em Florianópolis, 
sendo  quase 400 mil km rodados entre sua casa e a sede do Sin-
difisco.

Perguntado como se sentia, disse que era um misto de senti-
mentos, de alegria e tristeza. - “Alegria por ter terminado 
uma etapa e olhando para trás ter concluído que muita 
coisa legal foi construída, que valeu a pena. E tristeza 
porque terminou algo que me dava muito prazer em fa-
zer, a entrega foi total!”

Nestes anos sempre pautou pela transparência em seus atos, 
diálogo exaustivo, paciência ao ouvir a outra parte, e exercí-
cio da argumentação de qualidade para que ao final se pu-
desse construir o consenso possível, que fosse razoável para 
ambas as partes.
Em outubro de 2007 quando assumiu a presidência do Sindi-
fisco pela primeira vez, Dadam tinha os mesmos 34 anos que 
José Farenzena, o novo presidente do Sindifisco. Tinha um fi-
lho de três anos, mas apenas um pouco mais de cinco anos 
na carreira fiscal.
Os desafios eram gigantes e as dúvidas se daria conta do re-
cado enormes, mas nunca faltou fé em Deus e apoio da sua 
família.

“Foram cinco mandatos consecutivos na presi-
dência do Sindifisco. Foram cinco equipes de Dire-
toria fantásticas que tive a sorte de liderar e aqui 
aproveito para agradecer a dedicação de cada um 
dos diretores. Atuando de forma estratégica, pla-
nejada, determinada, fomos vencendo uma a 
uma as adversidades que iam se apresentando 
no nosso caminho. Quando se trabalha de forma 
conjunta, um mais um sempre é mais que dois.” 
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- 12/2007: Houve a conclusão da construção de um limite re-
muneratório diferenciado para os Auditores Fiscais através de 
uma PEC, processo iniciado na gestão anterior de Almir Gor-
ges; por causa disto teve-se que administrar entre 2008 e 
2013 duas ADI’s, uma no TJ e outra no STF, felizmente ambas 
ADI’s restaram arquivadas;

- 2009: Houve a instituição do “Acordo de Resultados”, pri-
meira categoria do serviço público catarinense a ter sua remu-
neração atrelada ao desempenho funcional, um marco para o 
serviço público catarinense e sem sombra de dúvidas para o 
grande desempenho positivo que teve o crescimento da arre-
cadação estadual;

- 2010: Realizado em Florianópolis o XV Conafisco - Congres-
so Nacional do Fisco Estadual e Distrital, realizado em parceria 
com a Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital – Fena-
fisco, o maior encontro do fisco estadual brasileiro, com 1500 
auditores fiscais de todo o Brasil no Costão do Santinho. 

- 2010 e 2018: Protocolados pedidos de realização de novos 
“Concursos Públicos” na carreira, o que efetivamente ocorreu, 
com o ingresso de 78 novos colegas em 2010 e mais 90 do úl-
timo concurso que aguardam nomeação que esperamos seja 
em breve;

- 2013: Trabalho coordenado pelo Sindifisco em parceria com 
demais entidades de servidores públicos, foi criado um novo 
limite remuneratório único no Estado de Santa Catarina atra-
vés de uma PEC, maior conquista dos servidores públicos esta-

duais dos últimos tempos, principalmente aos do executivo, o 
chamado “Teto Único Estadual”;

- 2013: Ingresso como apoiadores do Projeto Integrar, projeto 
de responsabilidade social do Sindifisco. É um curso pré-vesti-
bular para pessoas que não podem frequentar um curso tradi-
cional. Desde o início do projeto, já se conseguiu colocar quase 
600 pessoas em vulnerabilidade social em cursos superiores 
em universidades públicas do estado de SC;

- 2014, 2017 e 2018: Foram realizadas promoções na carrei-
ra beneficiando quase 300 auditores fiscais;

- 2015: Organizado o Encontro de Administração Tributária 
Brasil x Alemanha, que se realizou em Berlim, Hamburgo e 
Munique, uma troca de experiência fantástica, onde consegui-
mos levar 80 auditores fiscais estaduais de 16 estados da fe-
deração para conhecerem na prática o sistema tributário ale-
mão, que não é muito diferente do que o fisco estadual defen-
de para a tributação no Brasil: redução da tributação na pro-
dução e circulação de bens e aumento da tributação sobre o 
patrimônio e altas rendas;

- 2017: Inaugurada a nova sede do Sindifisco. Investimento 
com recursos próprios, que dará vida longa a nossa estrutura 
física e conforto merecido aos nossos filiados;

- Recursos financeiros: Dadam recebeu o Sindifisco com 
uma quantidade determinada de recursos financeiros em caixa 
e entrega com disponibilidade financeira 16 vezes superior. “A 

isto agradeço de forma muito especial a todos os direto-
res administrativos e financeiros que me ajudaram a re-
alizar a boa gestão dos recursos dos filiados”;

-Representação dos Auditores Fiscais: Após uma disputa 
judicial de 10 anos, o Sindifisco é consolidado como única en-
tidade representativa dos Auditores Fiscais em Santa Catarina;

- Publicação de livros: Lançamento de três livros durante 
este período, um da História do Fisco Catarinense, primeira 
edição (2009) e segunda edição revisada e ampliada (2013), 
escritas pelo jornalista Moacir Pereira, que nos brinda com sua 
presença, e outro sobre uma coletânea de monografias dos 
auditores fiscais sobre temas tributários (2017) organizada 
pelo jornalista Paulo Alceu;

- Cursos: Realização de cursos em diversas áreas, prezando 
pela capacitação multidiciplinar e atualização profissional dos 
filiados, sempre buscando pelo aprimoramento e valorização 
do auditor fiscal.

 “Nem tudo a que nos propusemos conseguimos realizar, 
mas tenham a certeza que não foi por falta de esforço, em-
penho e dedicação. Muitos desafios temos pela frente e te-
nho certeza que a categoria escolheu certo ao indicar José 
Farenzena para guiar seus caminhos. Uma pessoa jovem, 
inteligente, carismática, com um bom senso incrível e com 
experiência em várias áreas da SEF. Tenho certeza que fará 
um trabalho incrível juntamente com sua equipe.” 
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CONQUISTAS IMPORTANTES NESSE PERÍODO:
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MAIO

NOVA DIRETORIA DO SINDIFISCO
TOMA POSSE
A emoção esteve presente nos discursos do ex-presidente Fabiano Dadam Nau e do atual, José Antônio Farenzena. Após 11 anos à 
frente do sindicato, Fabiano deixou uma mensagem de agradecimento pela construção coletiva de soluções nesse período, não ape-
nas para a categoria, mas para a sociedade. Fez um breve retrospecto das conquistas lideradas pelos auditores fiscais que contribu-
íram diretamente para o crescimento da arrecadação e para o fortalecimento da classe. 
Na mesma linha de valorização do trabalho dos auditores, José Farenzena, o Zeca, fez questão de lembrar que os profissionais são 
responsáveis diretos pelos recursos que mantém a máquina pública funcionando. “Nossas políticas tributárias atraem investimentos 
que ajudam o estado e a população, geram emprego e renda e fazem a roda da economia girar”. Zeca também levou os presentes a 
refletir sobre o papel macro do sindicato, que deve ir além das questões corporativas. “Meu sonho é que a sociedade efetivamente 
entenda a necessidade da arrecadação dos tributos, e isso só vai acontecer com diálogo e construção coletiva”, disse.
Também fizeram uso da palavra o presidente da Fenafisco, Charles Alcântara, o secretário da Fazenda, Paulo Eli, e a secretária adjun-
ta da Fazenda, Michele Roncálio, no ato representando o governador do Estado. Na composição da mesa estavam ainda o Juiz Rud-
son Marcos, Diretor da Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina e representante da Associação dos Magistrados 
Catarinenses, Inácio Erdtmann, Presidente da Associação dos Funcionários Fiscais de Santa Catarina, Giovanni Andrei Franzoni Gil, 
representando a Procuradoria Geral de Justiça de Santa Catarina, e Décio Vargas, representando a Secretaria da Administração.
O evento contou também com o prestígio de alguns ex-secretários, como Renato Lacerda, Almir Gorges e Paulo Afonso Vieira. Ao fi-
nal, cerca de 150 pessoas, entre associados e autoridades confraternizaram em um coquetel.
A cerimônia de posse foi integralmente transmitida ao vivo e está disponível na página do Sindifisco no Facebook. 
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CONHEÇA A NOVA DIRETORIA

Presidente:
José Antônio Farenzena
Cidade: Florianópolis
Formação: 
Comércio Exterior - Pós Graduação em Direi-
to Público
Situação: Ativo
Grupo de atuação:
Grupo Especial em ITCMD

Vice-presidente:
Asty Pereira Júnior
Cidade: Florianópolis
Formação: 
Administração e Direito - Pós Graduação em 
Administração Fazendária e em Direito Tributá-
rio  
Situação: Ativo
Grupo de atuação: 
TAT - Tribunal Administrativo Tributário

2º Vice-presidente:
Odilo Aloício Pritsch
Cidade: Chapecó
Formação: 
Ciências Contábeis e Direito
Situação: Inativo

Diretor de Assuntos Jurídicos:
Clovis Luiz Jacoski
Cidade: Chapecó
Formação: 
Direito e Ciências Contábeis
Situação: Ativo
Grupo de atuação: 
GESAC - Grupo Especialista Setorial de Auto-
mação Comercial

Diretor de Políticas e Ações Sindicais:
Sérgio Dias Pinetti
Cidade: Joinville
Formação: 
Administração de Empresas e Análise de Siste-
mas
Situação: Ativo
Grupo de atuação: GESAC - Grupo Especialis-
ta Setorial de Automação Comercial

Diretor de Assuntos dos Aposentados 
e Pensionistas
Brani Besen
Cidade: Florianópolis
Formação: 
Ciências Contábeis - Pós Graduação em 
Administração Financeira e Orçamentá-
ria 
Situação: Inativo

Diretor Administrativo:
Irineu Giombelli
Cidade: Florianópolis
Formação: 
Economia - Pós Graduação em Direito Tribu-
tário e em Administração e Auditoria aplica-
da ao controle externo.
Situação: Inativo

Diretor Financeiro:
Leandro Luis Darós
Cidade: Florianópolis
Formação: 
Ciências Contábeis
Situação: Ativo
Grupo de atuação: 
GESSBEBIDAS - Grupo Especialista Setorial de 
Bebidas

Diretor de Comunicação:
Thiago Chaves
Cidade: Joinville
Formação: 
Turismo - Pós Graduação em Direito Tri-
butário
Situação: Ativo
Grupo de atuação: 
GESAC - Grupo Especialista Setorial de 
Automação Comercial

Biênio 2019 / 2022
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Diretor de Relações Parlamentares e Institucionais
Eduardo Antônio Lobo
Cidade: Blumenau
Formação: 
Administração - Pós Graduação em Contabilidade e 
em Gestão Fazendária
Situação: Ativo
Grupo de atuação: 
Gescol - Grupo Especialista em Combustíveis e Lu-
brificantes

Diretora de Projetos Especiais e Ações Sociais
Rosimeire Celestino Rosa
Cidade: Florianópolis
Formação: 
Ciências Contábeis. Pós Graduação em Auditoria 
e Perícia Contábil
Situação: Ativa
Grupo de atuação: 
Grupo Especial em ITCMD

Suplente:
Achilles César Casarim Barroso Silva
Cidade: Chapecó
Formação: 
Administração e Direito - Pós Graduação 
em Gestão Fazendária
Situação: Ativo
Grupo de atuação: 
Gescol - Grupo Especialista em Com-
bustíveis e Lubrificante

Suplente:
Inácio Erdtmann
Cidade: Florianópolis
Formação: 
Ciências Contábeis e Direito - Pós Graduação em 
Contabilidade e Gestão Fazendária
Situação: Inativo

Suplente:
José Zomer Sobrinho
Cidade: Florianópolis
Formação: 
Ciências Econômicas
Situação: Inativo

Suplente:
Lauro José Cardoso
Cidade: Florianópolis
Formação: 
Ciências , Ciências Contábeis, Economia 
e Direito.
Situação: Inativo

Suplente:
Carlos Alberto Sirydakis
Cidade: Florianópolis
Formação: 
Direito
Situação: Inativo

Suplente:
Dogeval Augusto Sachett
Cidade: Florianópolis
Formação: 
Ciências da Computação
Situação: Ativo
Grupo de atuação: 
GESIT - Gerência de Sistemas de Informação

Nome:
Fabiano Dadam Nau
Cidade: Blumenau
Formação: 
Direito / Administração - Pós Graduação 
em Direito Tributário
Situação: ativo
Grupo de atuação: 
Gescol - Grupo Especialista em Com-
bustíveis e Lubrificantes

Suplente:
Valêncio Ferreira da Silva Neto
Cidade: Florianópolis
Formação: 
Ciências Contábeis, Economia e Direito
Situação: 
Ativo
Grupo de atuação: 
GESAC - Grupo Especialista Setorial de Automação 
Comercial
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SINDIFISCO RENOVA PARCERIA 
COM PROJETO INTEGRAR
O Sindifisco recebeu no dia 09 de maio, a visita dos integrantes que 
compõem a nova Direção do Integrar, projeto que atende jovens e 
adultos que buscam melhores condições de vida através da educa-
ção e formação superior e que já aprovou aproximadamente 600 
estudantes em vestibulares.
O projeto, que surgiu em 2011, tem como principal objetivo pro-
mover o acesso ao ensino superior, por meio de um curso pré-ves-
tibular gratuito e de qualidade aos trabalhadores, jovens e adultos 
de camadas sociais excluídas, dando apoio para que ocupem as sa-
las de aula das universidades.
O Sindifisco é parceiro desde 2013 e, ano a ano, vem acompanhan-
do o trabalho e evolução na caminhada do grupo voluntário de 
professores e educadores, que com muita união e vontade, trans-
formam a realidade social pela educação.
Além do trabalho realizado nas salas de aula, 
os integrantes também realizam o trabalho de 
acompanhamento dos estudantes que partici-
param do projeto e iniciam sua trajetória den-
tro da universidade, dando suporte para que 
não desistam de seus sonhos, frente aos desa-
fios da vida acadêmica. O projeto ainda viabiliza 
a oportunidade de experiência docente para no-
vos profissionais que estão em formação univer-
sitária ou que se graduaram recentemente.
Apesar das dificuldades inerentes a um projeto 
comunitário de educação, o Integrar mantém 
sua trajetória de envolvimento social e ativida-

des bem estruturadas.
O ex coordenador, Luiz Botega, realizou um relato completo das 
atividades que vêm sendo realizadas pelo grupo e exibiu o relatório 
de prestação de contas do projeto no ano de 2018. A diretoria do 
Sindifisco teve a oportunidade de conhecer os novos membros que 
coordenarão os trabalhos do Integrar durante 2019. Thamires de 
Lazzari será a nova coordenadora e Rafael Veras, o tesoureiro, para 
o período de trabalhos que iniciou em fevereiro deste ano. Frente 
aos resultados apresentados, a Diretoria do Sindifisco renovou sua 
parceria mais uma vez.
No site do Sindifisco você pode ter acesso ao Relatório de ativida-
des 2018 do Projeto Integrar.

Entidades traçam 
estratégias a respeito 
da PEC 6/2019

No dia 15 de maio, o Presidente do Sindifisco José Faren-
zena e o Presidente da AFFESC Inácio Erdtmann foram 
convidados a participar de reunião na sede da Associa-
ção Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do 
Brasil- Anfip – em Florianópolis. Estiveram reunidas en-
tidades representativas de Carreiras Típicas de Estado. O 
principal assunto tratado foi a criação de estratégias, 
junto aos parlamentares catarinenses, na busca de assi-
naturas para à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
6/2019, que trata da reforma da Previdência. O objetivo 
é unir os esforços de todas as entidades para alcançar o 
número mínimo de 171 para protocolar as emendas na 
Secretária da Comissão Especial.
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DOAÇÃO DE 
LIVROS À 
SEF/SC

No dia 20 de maio, o Presidente do Sindifisco José Antô-
nio Farenzena recebeu a visita do Diretor de Administra-
ção Tributária da Secretaria da Fazenda de Santa Catari-
na, Rogério Mello. Durante o encontro foram debatidos 
assuntos de interesse geral do fisco e também realizada a 
doação de quatro exemplares do livro “Dicionário do 
ICMS – 14ª Edição”, do colega Almir José Gorges, que 
constavam no acervo da biblioteca do Sindifisco. 
O material, que é referência no assunto, foi distribuído 
nas regionais e servirá como base de estudo e pesquisa 
aos auditores fiscais.
Esta iniciativa é mais um incentivo do Sindifisco ao per-
manente aperfeiçoamento das atividades desempenha-
das dentro da Secretaria da Fazenda.

ATUAÇÃO DO SINDIFISCO 
APRIMORA REFORMA 
ADMINISTRATIVA DO ESTADO
A presença e participação direta do Sindifisco ao longo da análise 
do projeto de Reforma Administrativa pelos deputados da Assem-
bleia Legislativa fez toda a diferença na defesa das prerrogativas 
da carreira.

A análise técnica do Fisco fez com que os parlamentares solicitas-
sem modificações sobre alguns pontos específicos da Reforma 
que poderiam passar despercebidos e trazer prejuízos ao Estado. 
Um dos exemplos é o ponto do Projeto de Lei Complementar nº 
008/2019 que extinguia competências pertinentes à arrecadação 
das receitas tributárias e não tributárias dos auditores fiscais no 
âmbito da Secretaria de Estado da Fazenda, atribuindo-as à Con-
troladoria Geral do Estado.
Outro ponto contrariava legislação complementar federal, atri-
buindo à CGE a competência de fiscalizar as concessões ou am-
pliações de incentivo fiscal com renúncia de receita, outra incum-
bência do corpo técnico da Fazenda e da Assembleia Legislativa.
“A participação ativa e propositiva do Sindifisco nos trabalhos da 
Alesc possibilitou que, com o apoio dos parlamentares, se conse-
guisse melhorar pontos da proposta que traziam insegurança ju-
rídica e descompasso com legislações adotadas em outras unida-
des da Federação”, explica José Farenzena, presidente do Sindifisco.
“Ficou claro para os deputados que o modelo atualmente adotado 
por SC é fruto de um debate de mais de 20 anos com outros estados 
nas negociações sobre a famigerada guerra fiscal, e que a pacifica-
ção entre os Estados restou sedimentada com a edição da Lei Com-
plementar nº 160/2017 e o Convênio ICMS no 190/17”, completou.
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REUNIÃO COM 
AFRES SOBRE 
PROMOÇÕES 

No dia 30 de maio, o Presidente do Sindifisco, José Farenzena, o Diretor 
Financeiro Leandro Darós e auditores fiscais filiados e não filiados ao 
Sindicato se reuniram para debater o projeto de alteração da Lei Com-
plementar 442/09, que trata da carreira dos auditores fiscais do Estado 
de Santa Catarina.
Durante o bate papo foram discutidos aspectos relativos ao andamento 
do projeto, as perspectivas de encaminhamento, a possibilidade de 
abertura de vagas no último nível da carreira, as promoções, aposenta-
dorias e questões atuais do quadro, além de algumas particularidades 
de que trata a LC e assuntos de interesse geral da categoria.
O Diretor de Administração Tributária da Secretaria da Fazenda Rogério 
Mello, esteve presente na reunião e expôs sua opinião sobre o projeto e 
as tratativas para sua aprovação.

A Fenafisco – Federação Nacional do Fisco Estadual e Dis-
trital em parceria com os sindicatos filiados, vem realizando 
trabalho de mobilização e acompanhamento de projetos no 
Congresso Nacional. O presidente do Sindifisco José Faren-
zena, o Diretor de relações parlamentares e institucionais 
Eduardo Lobo, o Diretor Fabiano Dadam, também vice-pre-
sidente da Fenafisco, e o Diretor para Assuntos Parlamenta-
res e Relações Institucionais da Fenafisco Rogério Maca-
nhão estiveram na Câmara dos Deputados nos dias 28 e 29 
de maio, em busca de apoio parlamentar contra a PEC 
6/2019, que trata da reforma da Previdência.
O grupo visitou gabinetes dos deputados e as lideranças 
dos partidos para apresentar material alusivo à referida PEC 
e apontar os impactos nocivos da proposta para a Previdên-
cia Social, pessoas hipossuficientes e para os trabalhadores 
do setor público e privado.
*Com informações Fnafisco / Fotos Fenafisco

TRABALHO PARLAMENTAR
EM BRASÍLIA
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JUNHO

Gerson Xikota, auditor fiscal, iniciou a carreira na SEF em 1995, na cidade de Joaçaba. Desde 1997 atua na área de substituição 
tributária. Está no setor de combustíveis desde a criação do Gescol - Grupo Especialista Setorial em Combustíveis e Lubrificantes.

ENTREVISTA

Recentemente uma única auditoria comandada por você garantiu o ingresso de 
R$252 milhões aos cofres do governo. Como isso se deu?
Todos os meses efetuamos operações de acompanhamento e monitoramento sobre as operações 
com combustíveis. Utilizamos ferramentas de cruzamento de banco de dados. Esse valor iria ser 
repassado ao Estado do Paraná. Percebemos o erro e corrigimos a informação. Portanto, tomamos 
a inciativa para que o imposto fosse recolhido corretamente no prazo da legislação.

Esse tipo de acontecimento é comum?
Sim. É comum. Todos os meses temos que apurar o montante de ICMS, para que ele seja recolhido 
no valor exato.  Todos os meses nos deparamos com problemas na apuração e repasse do ICMS, 
mas não em montantes tão expressivos como ocorreu.

Seria possível detectar situações como essa por meio de sistemas, sem participa-
ção de um auditor fiscal?
Não seria possível, porque são necessárias várias análises para determinar a causa do problema. 

Você teria outros exemplos de ações do GES que tenham resultado em ganho ex-
pressivo para o Estado?
o Gescol - Grupo Especialista Setorial em Combustíveis e Lubrificantes realiza o acompanhamento 
e monitoramento das informações do Sistema SCANC, que é responsável por determinar o valor do 
ICMS nas operações interestaduais com combustíveis e representa 80% da arrecadação do Gescol. 
Todos os meses os valores recuperados são expressivos. 

O GES está com alguma ação específica em curso, que possa ser divulgada?
Permanentemente o Gescol realiza operações de acompanhamento e monitoramento, seja  nos 
postos de combustíveis, nas distribuidoras ou nas informações do Sistema SCANC, que é respon-
sável por determinar o valor do ICMS nas operações interestaduais.
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CONSELHO DE REPRESENTANTES ATIVOS

Júlio César Fazoli

1ª Regional - Florianópolis
Telefone: (48) 3664-4087

Joacir Sevegnani

4ª Regional - Rio do Sul
Telefone: (47) 3626-3185

Nélio Savoldi

7ª Regional - Joaçaba
Telefone: (49) 3527-9619

Elton César Franco Magalhães 

2ª Regional - Itajaí
Telefone: (47) 3398-6077

Márcia Maria Alves de
Arruda Bortolanza

5ª Regional - Joinville
Telefone: (47) 3451-1700

Leandro Espartel Bohrer

8ª Regional - Chapecó
Telefone: (49) 2049-7831

Marco Aurélio Coimbra Ramos 

3ª Regional - Blumenau
Telefone: (47) 3378-8300

Edson Carlos Durli

6ª Regional - Caçador
Telefone: (49) 3561-6881

Felipe André Naderer

9ª Regional - Curitibanos
Telefone: (49) 3412-3079

Conheça o novo conselho de representantes do Sindifisco



23NOTÍCIAS DO SINDIFISCO
Nº 78 – JUNHO 2019

Lauro Barbosa

10ª Regional - Lages
Telefone: (49) 3289-8100

Lucas Pivatto

13ª Regional - São Miguel do Oeste
Telefone: (49) 3631-3210

Valério Odorizzi Júnior
DIAT - Florianópolis
Telefone: (48) 3665-2617

Geovane João Elias

11ª Regional - Tubarão
Telefone: (48) 3631-9181

Zélia Maria Bose Schneider

14ª Regional - Mafra
Telefone: (47) 3647-0430

Ricardo Pescuma Domenecci

SAT- Florianópolis
Telefone: (48) 3664-5711

Robson Luiz Marcondes

12ª Regional - Criciúma
Telefone: (48) 3403-1220

André Batista de Menezes

15ª Regional - Araranguá
Telefone: (48) 3529-0165

Marcilino Jucemar Bonorino 
Figueiredo

TAT - Florianópolis
Telefone: (48) 3664-5544
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Luiz Carlos Rihl de Azambuja
Região - Florianópolis

Contato:
rihl.azambuja@gmail.com

Eugenio Niesciur
Região - Blumenau

Contato: 
eniesciur@gmail.com

Mário César Assink 
Região - Lages

Contato:
mario.assink@gmail.com

Renato Luiz Hinnig 
Região - Florianópolis

Contato: 
rhinnig@gmail.com

José Romarez de Oliveira 
Região - Joinville

Contato: 
jromarez@gmail.com

José Thadeu Mossmann Rodrigues 
Região - Criciúma

Contato: 
tadheumr@gmail.com

José Carlos Borges
Região - Itajaí

Contato: 
borgescamboriu@gmail.com 

CONSELHO DE REPRESENTANTES
APOSENTADOS E PENSIONISTAS  
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Este ano se completam dez anos do início da meritocracia entre 
os servidores da Secretaria de Estado da Fazenda. Na última 
década, com a vinculação de parte da remuneração ao desem-
penho do fisco, a arrecadação no Estado teve crescimento de 
151%, contra uma inflação de 69% no mesmo período (IPCA).
Mesmo com resultados inquestionáveis, o Fisco Catarinense se vê 
diante de um grande desafio: o enorme déficit no quadro funcio-
nal. Dos 364 auditores fiscais na ativa, pelo menos 120 estão ap-
tos a se aposentar em 2019. Nos últimos três anos, 68 profissio-
nais deixaram o Fisco. E 20 sairão compulsoriamente até 2023.
“Se ocorrer esse esvaziamento no curto prazo, o resultado será 
catastrófico para a economia catarinense”, resume o presidente 

José Antonio Farenzena. Segundo ele, o quadro ideal seria de 
500 auditores para os 295 municípios e 302 mil empresas para 
acompanhar, orientar e fiscalizar.
A grande esperança é que em breve seja autorizada a convoca-
ção dos 90 aprovados no concurso realizado em 2018, e dos 
outros 90 do cadastro de reserva. Ao longo da validade do con-
curso – dois anos prorrogáveis por mais dois – esses profissio-
nais cobririam as aposentadorias previstas. Importante desta-
car que, para ir a campo, os novos concursados necessitam de 
ao menos dois anos de preparação.
Futuro do Fisco
 - Os aprovados estão divididos em três áreas: auditoria e fisca-

“SÓ FRACASSA QUEM DESISTE”
A frase do título foi deixada em um questionário elaborado pelos aprovados no concurso, que aguardam convocação do governador

SITUAÇÃO DOS RESPONDENTES ORIGEM (NASCIMENTO) FAIXA ETÁRIA

PRIMEIRA FORMAÇÃO
GÊNERO DOS RESPONDENTES 

lização (70), gestão tributária (15) e tecnologia da informação (5). 
Na divisão por gênero, 88% são homens e 12% são mulheres. O 
concurso, composto de três provas, perfazendo um total de 260 
questões, em três turnos, com tempos de resolução bastante exí-
guos. Os resultados foram relevantes, demonstrando a qualifica-
ção e excelência dos aprovados, sendo a nota do último (180º) 
82% e a do primeiro 92%.
A maioria dos aprovados é de SC, SP e RJ, mas há pessoas de vários 
outros estados. A maior parte (52%) tem entre 26 e 30 anos. As 
formações acadêmicas também variam bastante, com 26 áreas de 
conhecimento, mas a maioria é de formados em Engenharia, TI e 
Direito. Os dados foram retirados de um questionário desenvolvido 
pelos aprovados. Dos 180, 129 responderam.
Recentemente o Governo do Estado convocou engenheiros para a 
Secretaria de Infraestrutura, abrindo um precedente em áreas não 
liberadas pela LRF. “Vale lembrar que os indicadores da Lei de 
Responsabilidade Fiscal têm relação direta com o resultado 
da arrecadação, e que, nas vezes em que houve ingresso de 
profissionais no Fisco, a arrecadação invariavelmente teve 
crescimento superior”, diz o presidente. Além deste fato, acres-
centa Farenzena, todos os grandes avanços institucionais e os dife-
renciais da Administração Tributária do Estado de Santa Catarina, a 
exemplo do desenvolvimento do Sistema de Administração Tribu-
tária - S@T e a implantação do modelo de trabalho dos Grupos Es-
pecialistas Setoriais, só foram possíveis após a admissão dos apro-
vados nos concursos de 1998 e 2010. “Os próximos avanços e a 
própria existência da Administração Tributária dependem destes 
novos profissionais, de suas habilidades e qualificações”, completa.

6267
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TRABALHO PARLAMENTAR 
EM BRASÍLIA

Reunidos em Brasília nos dias 11 e 12, dirigentes do Fisco estadual 
e distrital reforçaram a atividade parlamentar contra os avanços da 
reforma previdenciária. Durante a articulação no Congresso Nacio-
nal, o grupo coordenado pelo diretor da Fenafisco, Rogério Maca-
nhão, concentrou esforços em visitar os deputados que compõem a 
Comissão Especial, no sentido de pautar pontos específicos da Pro-
posta de Emenda Constitucional (PEC) 6/2019, apresentando críti-
cas e alternativas. Os diretores Eduardo Lobo e Fabiano Dadam re-
presentaram o Sindifisco/SC durante os trabalhos. 
A mobilização buscou o apoio dos deputados para aprovar mudan-
ças que visam garantir a manutenção dos direitos sociais e a segu-
rança jurídica do sistema de Seguridade Social Brasileiro. Ao longo 
do trabalho foram entregues material gráfico com recomendações e 
propostas da Fenafisco, como alternativas para fomentar o cresci-
mento da atividade econômica, sem retirar direitos. 
O grupo também avançou ao conseguir audiência junto ao presidente 
da comissão especial da Reforma da Previdência, deputado Marcelo 

Ramos (PR-AM) e com o relator da matéria, deputado Samuel Moreira 
(PSDB-SP), para tratar de pontos específicos do projeto.
Durante a atividade no Congresso Nacional, os dirigentes do Fisco 
estadual abordaram os parlamentares  que compõem a comissão 
especial, oportunidade em que chamaram a atenção para a profun-
didade da PEC 6/2019, além de discutir temas como alíquotas e 
desconstitucionalização de regras básicas prevista na proposta do 
governo.
Segundo Macanhão, o relatório relativo a PEC 6/2019 apresentado 
contém vitórias para a categoria, no que versa à regra de transição e 
capitalização, havendo ainda possibilidades de avançar, por meio de 
modificações futuras.
Para resguardar os direitos e interesses da categoria e dos trabalha-
dores dos setores público e privado, a Fenafisco e os sindicatos filia-
dos se mantém mobilizados, acompanhando o trâmite da matéria, 
atuando para minimizar os impactos a reforma em curso.
*Com informações Fenafisco

Deputado Daniel Freitas (PSL/SC)

Deputada Geovania de Sá (PSDB/SC)

Deputado Marcelo Ramos (PL/AM) - Presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência

Deputado Valtemir Luiz Pereira (MDB/MT)

Deputado Samuel Moreira (PSDB/SP) - Relator da Reforma da Previdência



27NOTÍCIAS DO SINDIFISCO
Nº 78 – JUNHO 2019

Manter o endereço atualizado é fundamental para que o filiado re-
ceba os impressos do Sindifisco, que são enviados periodicamente. 
Na última remessa, em dezembro passado, constatamos que al-
guns filiados se mudaram e não informaram o novo endereço ao 
Sindicato. Em alguns casos, o filiado não se mudou, mas os Cor-
reios apontam algum dado incorreto no endereço. A maior parte 
das correspondências que retornam é de servidores já aposenta-
dos. Também ocorrem situações em que o filiado se aposenta e o 
e-mail funcional é desativado. 
Dessa forma, solicitamos aos fazendários que tiveram alguma al-
teração cadastral nos últimos meses, que entrem em contato com 
o Sindifisco para fazerem a atualização de seus dados (endereço, 
telefone e e-mail), através do telefone (48) 3224 0650 e do e-mail 
sindifisco@sindifisco.org.br ou do whatsapp (48) 999810651.

ATUALIZAÇÃO 
DE ENDEREÇO

@

Idealizado pela Secretaria da Fazenda do Estado de Santa 
Catarina, coordenado pela Diretoria de Administração Tri-
butária (DIAT) e realizado com o patrocínio do Sindifisco, o 
primeiro evento que trouxe o assunto como pauta foi reali-
zado em Florianópolis, nos dias 27 e 28 de junho e contou 
com a participação de aproximadamente 100 auditores fis-
cais de 11 estados. 
O evento trouxe como tema central as “empresas noteiras”, 
que são criadas exclusivamente com o objetivo de emitir 
documentos fiscais eletrônicos sem que de fato ocorram as 
operações com mercadorias ou a prestação de serviços, uti-
lizando de fraudes inclusive para acobertar cargas rouba-
das, furtadas ou desviadas do real destino. Alguns cadas-
tros têm sido utilizados para dividir faturamento, mantendo 
empresas do grupo econômico de forma ilícita no Simples 
Nacional.
O trabalho do Auditor Fiscal é o de verificar a regularidade 
de empresas que possuem registro no Cadastro de Contri-

buintes do ICMS, visitando as empresas quando realizarem 
a inscrição ou quando alterarem o endereço no sistema. 
O primeiro dia do evento mostrou o perfil das empresas e a 
forma de neutralização utilizada por elas. O destaque foi a 
palestra do presidente do COAF, Roberto Leonel de Oliveira 
Lima. Entre os debates, a suspensão do credenciamento 
dessas empresas, a importância de se responsabilizar os 
beneficiários e a experiência do Paraná na identificação das 
empresas noteiras e a comunicação com os outros Estados. 
Também foram abordadas as tecnologias utilizadas para se 
identificar essas empresas, através de malhas fiscais.   
O segundo dia teve como palestra principal a de Wesley 
Vaz, secretário de gestão de informações do TCU. O debate 
focou na construção de estratégias e de sistemas para coibir 
a prática das empresas noteiras, abordando a responsabili-
zação criminal e, principalmente, o monitoramento de em-
presas, debatendo como os auditores podem agir de forma 
integrada no combate de fraudes por essas empresas.
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RELATÓRIO
1º  SEMESTRE2019

AO LADO DA SOCIEDADE, A FAVOR DE SANTA CATARINA.


